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  نمره  سواالت  ردیف

    توجه استفاده از ماشین حساب ساده ( داراي چهار عمل اصلی ، جذر و درصد ) بالمانع است.   
  ) حرکت می کند مطابق زیر است . Xزمان جسمی که بر خط راست ( محور  –نمودار سرعت   1

 Xو  Xخانه هاي خالی جدول را با یکی از کلمه هاي ( تند شونده ، کند شونده ، یکنواخت ، 
  ) پر کنید . و سپس به پاسخ نامه منتقل کنید 

  
  

1  

mخودرویی پشت چراغ قرمز ایستاده است با سبز شدن چراغ خودرو با شتاب ثابت   2 s کند. در همین لحظه  شروع به حرکت می 23
mاتوبوسی با سرعت ثابت  s30 گذرد.  از کنار آن می  

  گام رسیدن به اتوبوس چه قدر است؟رسد؟  ب ) سرعت خودرو هن الف ) پس از چه مدت زمان ، خودرو به اتوبوس می

 5/1  

شود این سنگ بعد از چه مدتی و با چه سرعتی به سطح زمین برخورد می کند ( از مقاومت  متري سطح زمین رها می 80سنگی از ارتفاع   3
gهوا صرفنظر کنید   m s 210 (  

  

1  

  پاسخ دهید : ذکر یک مثالبه هر یک از سواالت زیر با   4
  الف ) آیا جسم همواره در جهت برآیند نیروها حرکت می کند؟

  ؟ یک جسم باشدآیا نیروي اصطکاك می توان عامل حرکت ب ) 

5/1  

mبا سرعت افقی  gr25یک توپ گلف به جرم   5 / s40 اي گل برخورد کرده و  به تودهcm8 شود اگر حرکت  در آن فرورفته و متوقف می
ي گل در امتداد خطی راست و با شتاب ثابت باشد و نیروي وزن توپ در این حرکت نقشی نداشته باشد. بزرگی نیروي  توپ درون توده

  متوسط وارد بر توپ از طرف توده گل چند نیوتن است؟

5/1  

mبا شتاب  25/0روي سطح قائمی با ضریب اصطکاك جنبشی  Kg 2در شکل زیر ، جسمی به جرم   6
s به  22

g(    را محاسبه کنید. Fلغزد، مقدار نیروي  طرف پایین می m s 210  (  
  

5/1  

  الف ) تشدید را تعریف کنید   7
  می دهد؟ چه رخب ) در شکل مقابل اگر آونگ وادارنده را به نوسان در آورید توضیح دهید 

  
  

  مشخصۀ امواج الکترومغناطیسی را بنویسید. پ ) دو
  
  
  

5/1  

gr، چگالی آن  mm1قطر سطح مقطع یک سیم مرتعش   8
cm38  و طول آنcm80  ثانیه  02/0است. اگر یک موج عرضی در مدت

)طول سیم را طی کند ، نیروي کشش سیم چند نیوتون است؟  )3  

1  

Wهرتز را با شدت  25اي صوتی با بسامد  شنونده  9 m4 I :  :oIشنود . تراز این صوت چند دسی بل است؟ ( در  می 210
 1210 (  1  
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  گاهی ثابت شده است ، به سمت  رو ، تپی در یک ریسمان کشیدة بلند که یک سر آن به تکیه الف ) مطابق شکل روبه  10

  شود. بازتاب این تپ را رسم کنید. گاه روانه می تکیه
  ب )برداشت خود از شکل مقابل را بنویسید:

 

1  

سانتی  25) ام ،  n -5شکم ایجاد شده است . اگر طول موج ایجاد شده در هماهنگ (  nدر طنابی که دو انتهاي ثابت شده موج ایستاده با   11
  تواند داشته باشد ، چند سانتی متر است؟ متر بزرگتر از هماهنگ فعلی باشد ، کم ترین طولی که طناب می

1  

نوار روشن  Pالف  در شکل مقابل که طرحی از آزمایش یانگ است ، معین کنید در نقطۀ   12
  تشکیل شده است یا نوار تاریک ؟ چرا؟

ب ) اگر آزمایش یانگ را یک بار با نور قرمز و بار دیگر در همان شرایط با نور سبز انجام دهیم 
  چه تفاوتی رخ می دهد؟ 

  

1  

  مورد اضافی است )  4هاي زیر را کامل کنید . ( توجه :  با استفاده از جعبه کلمات داده شده ، جمله  13
  دامنۀ ، شدت ، بسامدتر ،  طیف گسیلی، گسترة ، بلندتر ، طیف جذبی ، کوتاه

  الف ) طول موج فوتون تابشی رشتۀ لیمان ......................از طول موج فوتون تابشی رشته پاشن است.
  ها به .......................نور فرودي بستگی ندارد. ب ) در پدیدة فوتوالکتریک ، انرژي جنبشی بیشینه فوتوالکترون

  هاي تاریک وجود دارد ، ..............نام دارد. خطپ ) طیف نور سفیدي که در آن 
  نامند. هاي آن رشته می ترین و بلندترین طول موج در هر رشته را .............طول موج ت ) اختالف کوتاه

1  

/تابع کار فلزي   14 eV3 HZاست. الف ) بسامد قطع این فلز چند هرتز است؟ ب ) اگر نوري با بسامد 6 152 به سطح این فلز بتابد ،  10
SI :  hcبیشینۀ انرژي جنبشی فوتوالکترون ها چند الکترون ولت است ؟ ( در   1340  (  

  

1  

  R   (  1= 011/0ن طول موج سري بالمر را محاسبه کنید.   ( بلندتری  15
  دو ویژگی نیروي هسته اي را بنویسید الف )  16

  ب ) وظیفه میله هاي کنترل در راکتور را شرح دهید.
  پ ) شکل زیر چه فرآیندي را نشان می دهد ؟ معادلۀ آن را بنویسید.
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دهد. نیمه عمر این ماده  هاي مادر پرتوزاي موجود در یک مادة پرتو زا را بر حسب زمان نشان می هستهرو نمودار تغییرات تعداد  شکل روبه  
  پرتوزا چند ساعت است؟

  
  

75/0  

  20  جمع بارم                                                                                           موفق و سربلند باشید                                                                       
 


